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Vážený pane předsedo, 

rádi bychom poděkovali Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhům 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a 

odolnosti (COM(2020) 408 final), a k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje nástroj pro technickou podporu (COM(2020) 409 final). 

Pečlivě jsme posoudili veškeré připomínky, které Senát vyjádřil, a rádi bychom poskytli 

následující vysvětlení. 

Pokud jde o období financování z uvedené facility, Evropská rada na svém zasedání ve dnech 

17. až 21. července zdůraznila význam rychlého zpřístupnění podpory na oživení, přičemž 

dospěla k závěru, že závazky týkající se grantů a půjček mohou být přijaty do konce roku 

2023. Platby však mohou být prováděny až do konce roku 2026, tedy téměř celou dobu trvání 

víceletého finančního rámce. 

Pokud jde o rozdělovací klíč, Evropská rada sdílí názor Senátu, že při určování 

rozdělovacího klíče má rozhodující význam ztráta HDP. Evropská rada dospěla k závěru, že 

u 70 % z 312,5 miliardy EUR, které jsou k dispozici pro granty, bude v rámci metody 

rozdělovacího klíče zohledněno následující: a) počet obyvatel, b) inverzní hodnota HDP na 

obyvatele a c) průměrná míra nezaměstnanosti za posledních pět let (2015–2019) ve srovnání 

s průměrem EU. Pokud jde o zbývajících 30 % prostředků přidělených na granty, ukazatel 

míry nezaměstnanosti v období 2015–2019 bude nahrazen vzorcem, který zohlední 

pozorovanou ztrátu reálného HDP za rok 2020 (z 50 %) a pozorovanou kumulovanou ztrátu 

reálného HDP za období 2020–2021 (z 50 %).  

Bereme na vědomí žádost, kterou Senát adresoval české vládě, aby za účelem přípravy plánu 

oživení a odolnosti prosadila začlenění jaderné energie mezi takzvané čisté zdroje energie. Je 

třeba připomenout, že tento plán by měl stanovit opatření, která jsou relevantní pro 

ekologickou a digitální transformaci, s cílem podpořit opatření, která spadají do priorit 

Zelené dohody pro Evropu a Digitální agendy. 
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Pokud jde o zacílení finančních prostředků a potřebu jednotného plánu, rádi bychom 

zdůraznili, že facilita skutečně staví do popředí vnitrostátní plány. Navrhované nařízení 

zároveň poskytuje jasné pokyny ke směrování reforem a investic. Při vypracovávání plánů 

oživení a odolnosti byly v první řadě zohledněny výzvy, které byly v rámci evropského 

semestru zjištěny na úrovni jednotlivých zemí, jakož i hlavní reformy a investice potřebné na 

podporu ekologické a digitální transformace. Tento přístup zajistí, aby odpovědnost za 

reformy a investice zůstala na vnitrostátní úrovni, což je pro jejich úspěch klíčové, a zároveň 

zajistí, aby tyto reformy a investice byly v souladu se společnými prioritami EU. 

Bereme na vědomí zájem Senátu o projednání možnosti spolupráce se sousedními členskými 

státy ohledně společných investic.  

Evropská komise a spolunormotvůrci, tedy Evropský parlament a Rada, nyní o návrhu 

jednají. Věříme, že dohody bude dosaženo do konce tohoto roku. 

Doufáme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těšíme se na 

další pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

Valdis Dombrovskis   Maroš Šefčovič 

výkonný místopředseda   místopředseda 
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